Pracovno – socializačné centrum Lepší svet, n.o.
Osuského 8, 851 03 Bratislava
Tel: 0907/169 763, 02/63810942,
www.lepsisvet.org, riaditel@lepsisvet.org

Cenník finančnej spoluúčasti prijímateľa sociálnych služieb Lepší svet n.o.
platný od 01.07.2014
Druh sociálnej služby

Cena/ na deň/na
osobu

100,00 €

Ambulantné sociálne služby
Domov sociálnych služieb – ambulantná
forma, bez stravy
V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
Odborné činnosti:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Pracovná terapia
Obslužné činnosti:
1. Poskytovanie vecných plnení
spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v
spoločných priestoroch.
Ďalšie činnosti:
1. Záujmová činnosť
Rehabilitačné stredisko – ambulantná
forma, bez stravy
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:
Odborné činnosti:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Pracovná terapia
Obslužné činnosti:
1. Poskytovanie vecných plnení
spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v
spoločných priestoroch.
Ďalšie činnosti:
1. Záujmová činnosť

Cena/mesiac/osoba

5,00 €

100,00 €

4,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

90,00 €

0,00 €
0,50 €

10,00 €

5,00 €

100,00 €

4,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

90,00 €

0,00 €
0,50 €

10,00 €

11,91 €

357,50,-€

Pobytové sociálne služby
Domov sociálnych služieb- celoročná
forma
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V Domove sociálnych služieb - celoročná
forma sa poskytuje:
Odborné činnosti
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Pracovná terapia
Obslužné činnosti:
1. Ubytovanie
2. Upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva
3. Stravovanie:
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Druhá večera
Ďalšie činnosti:
1. Záujmová činnosť
2. Úschova cenných vecí
3. Osobné vybavenie
Zariadenie podporovaného bývania –
celoročná forma, bez stravy
Stravu si klienti zariadenia zabezpečujú
individuálne za podpory asistentov
a terapeutov,
V zariadení podporovaného bývania celoročná forma sa poskytuje:
Dohľad:
Odborné činnosti:
1. Sociálne poradenstvo
2. Sociálna rehabilitácia
3. Pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov
Obslužné činnosti:
1. Ubytovanie
Ďalšie činnosti:
1. Záujmová činnosť
2. Podmienky na prípravu stravy

3,00 €

90,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3,00 €
0,50 €

-

5,25 €
0,50 €
0,25 €
3,00 €
0,25 €
1,00 €
0,25 €

90,00 €
15,00 €

-

157,50 €
15,00 €
7,50 €
90,00 €
7,50 €
30,00 €
7,50 €

0,16 €
0,00 €
0,00 €

5,00 €

4,76 €

143,00€

1,10,- €

33,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3,00 €

90,00 €

0,16 €
0,50 €

5,00 €
15,00 €

Masáže, biolampa...

10,-€/20 min.

Sauna, perličkový kúpeľ, snozeland

5,-€/hod.

Poskytujem našim
klientom grátis
Poskytujem našim
klientom grátis

Nadštandardné služby
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Prímorské pobytové aktivity- letecky

40-60€/deň

Projekty samostatného života (mimo
zariadenia)
Preprava služba 9 miestnym motorovým
vozidlom
Účasť na kultúrnych podujatiach

10-30€/deň

Iné zahraničné pobyty do okolitých krajín
a do Chorvátska autobusom

0,60,-€/km
1-5€/predstavenie
10-30€/deň

Podľa úspešnosti grantov,
krát počet dní
Podľa úspešnosti grantov,
krát počet dní
Poskytujeme naším
klientom grátis
Podľa ceny lístkov, zliav
a sponzorských darov
Podľa úspešnosti grantov,
krát počet dní

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu
Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti v pokladni
zariadenia Lepší svet n.o., Osuského 8, 851 03 Bratislava, poštovou poukážkou alebo prevodným
príkazom v peňažnom ústave na číslo účtu: 0177043436/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. za kalendárny
mesiac, v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však k 15. dňu nasledujúceho mesiaca.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti
v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas
obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa
nedohodnú inak. V takom prípade, poskytovateľ sociálnej služby vráti prijímateľovi sociálnej služby
pomernú sumu za odkázanosť fyzickej osoby zaradenej do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby a dohľad ( podľa počtu dní neprítomnosti) a ďalšie činnosti- utváranie podmienok na
prípravu stravy (podľa počtu dní neprítomnosti). Lehota na jej zúčtovanie je do 30 dní odo dňa
ukončenia neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby.

V Bratislave, dňa 1.7.2014

PaedDr Dušan Mikulec, MPH.
riaditeľ Lepší svet n.o.

